
  

 
Comunicado de imprensa 

 

H4D, a start-up francesa de telemedicina  

angaria 15 milhões de euros 

 para revolucionar o acesso aos cuidados de 

saúde! 
 
 
 

Paris, 10 de junho de 2020 - Impulsionada por um crescimento significativo de serviços, 
a qualidade de sua carteira de clientes públicos e privados e inúmeras distinções na 
França e no exterior, a H4D, uma empresa francesa pioneira em telemedicina clínica, 
angaria 15 milhões de euros. 

 
Convictos do forte potencial de crescimento em França e a nível internacional, os 
seus investidores históricos, Atoga, Aviva France, Bpifrance e LBO France, a que se 
juntaram, nesta ocasião, a Supernova Invest e uma entidade privada, renovaram-lhe 
a sua confiança para apoiar e acelerar o desenvolvimento dos seus serviços de 
telemedicina em torno da Consult Station®, primeiro consultório médico conectado. 
 
Com esta nova ronda de investimento, a H4D multiplicará os seus projetos de 
implementação e a sua implantação regional e abordará massivamente todos os 
seus mercados-alvo para revolucionar sempre que possível o acesso aos cuidados.  
 
Uma aceleração que também resultará no reforço das suas equipas e gestão, com 
a chegada de Didier Argenton como Diretor Geral 

 
Para o Dr. Franck Baudino, Presidente e Fundador da H4D, "A telemedicina é uma 

oportunidade em que governos, autoridades locais e empresas privadas e públicas 

estão a apostar ainda mais fortemente hoje em dia. Numa altura em que as 

estratégias de saúde visam reforçar a oferta de hiper proximidade e garantir uma 

boa prática médica na gestão dos doentes, a telemedicina clínica, promovida pela 

H4D através da Consult Station® com um exame ao doente e a formação de 

médicos, é um fator de diferenciação real no mercado. »  

 
Este compromisso convenceu Julien Cristiani, Partner da Supernova Invest: "Estamos 

muito orgulhosos de nos tornarmos sócios da H4D, pioneira francesa da inovação 

médica. A Consult Station® desenvolvida e comercializada pela H4D, dá uma 

resposta positiva aos desafios da evolução demográfica e dos novos usos digitais das 

nossas sociedades. Esta operação irá, por isso, alargar as capacidades da empresa 

e a implantação da sua solução tecnológica única, para o maior benefício dos 

doentes e da profissão médica. »  

 



  

 

H4D facilita o acesso aos cuidados nas regiões e num contexto Covid-19 na França 

Embora desde o início da crise Covid-19, um em cada três médicos tenha iniciado a 

teleconsulta, o número de consultas na cidade registou uma diminuição significativa 

de 40% entre os médicos gerais e 50% entre os especialistas (números da Assurance 

Maladie). A isto soma-se o número de pessoas que vivem num deserto médico, que 

passou de 2,5 milhões em 2015 para 3,8 milhões em 2018 (números de Drees), uma 

desigualdade que tende a aumentar ainda hoje. 

 

Neste contexto de tensão em torno dos cuidados prestados aos doentes na cidade 

e nas urgências, a H4D participou no esforço nacional, a vários níveis, desde meados 

de março, implantando as suas soluções médicas profissionais rápida (por vezes 24 

horas) e eficazmente em ligação com as autoridades e os médicos. 

 

Em primeiro lugar com as autoridades locais e territoriais, através da implantação das 

suas cabines conectadas nas câmaras municipais para garantir a continuidade dos 

cuidados prestados e dos cuidados aos doentes com doenças crónicas. Várias 

cidades e centros de saúde foram equipados (Mennecy (91), Rosny-sous-Bois (93) e o 

Centro de Saúde da Cruz Vermelha em Villeneuve-la-Garenne (92) como exemplos. 

 

Mas também nas urgências como no Hospital du Vert-Galant em Seine-Saint-Denis a 

partir de meados de março, de forma a apoiar a atividade dos profissionais e gerir os 

fluxos de doentes. Permitiu assim a proteção do pessoal médico e paramédico, a 

identificação precoce de pacientes com sintomas de Covid-19 e uma significativa 

poupança de tempo de enfermagem, particularmente valiosa durante os picos da 

epidemia. 

 

A H4D apoia as empresas durante a crise e, para enfrentar os desafios do mundo de 

amanhã, oferece novos serviços de saúde ocupacional e local. 

 

Após dois meses de confinamento em que as empresas foram convidadas a repensar 
a sua organização social e logística, o desafio agora é o reinício da atividade e a 
integração de novos constrangimentos em saúde. A H4D já apoia grandes empresas 
como a Airbus, a Vinci, a Bouygues e a Carrefour, no seu projeto para melhorar a 
saúde e a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores. Este trabalho diário é 
agora reforçado com novas preocupações às que o H4D responde. 
 
« Em estreita colaboração com os serviços de saúde ocupacionais e recursos 
humanos, apoiamos as empresas na sua responsabilidade de garantir a proteção e 
a saúde dos colaboradores quando regressarem ao local de trabalho", recorda 
Didier Argenton. 
 
 
  



  

Sobre os Serviços de Acesso a Cuidados H4D:  
  
Pioneiro na telemedicina clínica há mais de 10 anos, a H4D desenvolveu uma solução única e profissional 
em torno da Consult Station®, a primeira cabine médica conectada. Este dispositivo reúne  os 
instrumentos de medição e investigação necessários ao cuidado dos pacientes, todos em 

videoconferência. Baseando-se nesta tecnologia proprietária e certificada, e na sua experiência em 
organização de cuidados, na formação e coordenação médica, e num conjunto de profissionais 
especificamente formados em práticas de telemedicina, a H4D oferece um serviço abrangente de 

acesso aos cuidados e de prevenção. A H4D realizou vários milhares de teleconsultas e check ups  
autónomos em empresas, em autoridades locais e instituições de saúde em França, mas também a nível 
internacional.  Graças às possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias desenvolvidas pela H4D, o 

acesso aos cuidados está a tornar-se uma realidade para todos. 
Para mais informações, consulte www.h4d.com t @H4Dev no LinkedIn e Twitter. 

 
Contacto imprensa H4D : Zeno  
Audrey De Sousa - audrey.desousa@zenogroup.com - 06 35 38 28 22 
 

 

A propósito de Bpifrance : 

 
Os investimentos de capital da Bpifrance são realizados pela Bpifrance Investment. O Bpifrance financia 

as empresas - em todas as fases do seu desenvolvimento - em crédito, garantia e fundos próprios. A 
Bpifrance acompanha-os nos seus projetos de inovação e internacionalmente. A Bpifrance também 
assegura a sua atividade de exportação através de uma vasta gama de produtos. O programa de 

aconselhamento, universidade, networking e aceleração para startups, PME e ETIs também fazem parte 
da oferta oferecida aos empreendedores.  
Graças à Bpifrance e às suas 50 localizações regionais, os empreendedores beneficiam de um 

interlocutor próximo, único e eficaz para os ajudar a enfrentar os seus desafios. 
Mais informação em : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  
Siga-nos no Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 
Contactos imprensa : 

Laure Schlagdenhauffen  – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – Tel : 01 41 79 85 38 

 

 

A propósito de LBO France :  
 
A LBO France está presente há mais de 30 anos em França e em Itália no segmento não cotado, um dos 

principais intervenientes em participações privadas com 6 mil milhões de euros de capital angariado, a 
LBO France é uma empresa independente desde a sua criação. A sua estratégia baseia-se em quatro 
áreas de investimento  por equipas dedicadas: (i) Mid Cap private equity através dos fundos White Knight 

e Small Cap através dos fundos Hexagon / Small Caps Opportunities, (ii) venture capital através dos 
fundos SISA/Digital Health, (iii) imobiliário através dos fundos White Stone e Lapillus, (iv) a dívida. 
Historicamente focado em clientes institucionais e empresas de gestão de património familiar, a LBO 

France lançou para os indivíduos o fundo multi-estratégia White Caps Selection. A LBO France é detida 
a 100% pela sua gestão e conta com quase 60 profissionais. 

www.lbofrance.com    

Contactos imprensa Agence SHAN  
Lola Gozlan - +33 1 44 50 58 72 – 06 24 76 83 40 lola.gozlan@shan.fr  

Léa Schultz - + 33 1 42 86 82 81 – lea.schultz@shan.fr 
 
 

A propósito de Supernova Invest :  
 
A Supernova Invest é a empresa pioneira de gestão e líder no investimento em deeptech em França, 

que gere e aconselha 5 fundos num total de 260 milhões de euros. A Supernova Invest especializa-se em 
investir em start-ups de tecnologia disruptiva e foca a sua experiência na indústria, saúde, energia e 
ambiente, e digital. Os 20 anos de experiência da sua equipa em investimentos tecnológicos permitiram-

lhe apoiar mais de 100 das empresas mais inovadoras nos seus segmentos, desde a criação até à 

mailto:audrey.desousa@zenogroup.com
http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/
mailto:nathalie.police@bpifrance.fr
http://www.lbofrance.com/


  

maturidade. A Supernova tem uma forte estrutura acionista com o CEA (um dos principais intervenientes 

na investigação, desenvolvimento e inovação) e a Amundi (líder europeu em gestão de ativos). 
www.supernovainvest.com/ 

 
Contacto imprensa: Vae Solis 
Florian Ridard – florian.ridard@vae-solis.com – 07 69 59 14 95 
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